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Geachte bewoner van onze mooie wijk Sijsjesberg,

Colofon

Bij het schrijven van deze Nieuwsbrief heb ik scherp moeten selecteren uit
het vele met u te delen. Voorop dan toch mijn waarneming dat het dit jaar
tot nu toe rustig is in onze mooie wijk. Blijf echter alert en aarzel niet bij
verdachte situaties en onraad direct 1-1-2 te bellen.
Tijdens de op 21 mei gehouden algemene ledenvergadering van onze
buurtpreventievereniging is door Bianca IJdens-Vreeling namens de gemeente
Huizen het belang van buurtpreventie onderstreept en heeft onze wijkagent
Anco Driessen de trends inzake woninginbraken besproken.
Joke Smit heeft zich aangemeld als bestuurslid en wil bijdragen aan de
organisatie van de Zomerborrel op 21 september, waarover elders meer.
Tot slot nog uw aandacht voor de veiligheid van onze kinderen: niet sneller
dan 30 km rijden in onze wijk!
Bent u nog geen lid, meldt u aan via
www.buurtpreventiesijsjesberg.nl
Van
Hartelijke groet, fijne vakantiedagen en
tot ziens op 21 september.
Dirk Kuin,
Voorzitter Vereniging Buurtpreventie Sijsjesberg

Burgernet dat bent u !
Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers,
gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en
werkomgeving te bevorderen. De gemeente en politie werken
dagelijks aan de veiligheid op straat. Zij werken daarbij graag
samen met u. In uw eigen buurt kunt u zelf ook veel doen
om uw leefomgeving prettig en veilig te houden. Daarom is
Burgernet op zoek naar burgers die willen helpen om
verdachten, voertuigen of vermiste personen gerichter en
sneller op te sporen. Gewoon vanuit uw eigen huis, op straat
of vanaf de werkplek. Zo vergroten we samen de kans dat een
vermist kind snel wordt opgespoord of dat een verdachte
sneller wordt gepakt. Met dank aan u!

Meer weten?
Op www.burgernet.nl vindt u het laatste nieuws, een
overzicht van de Burgernetacties en veel gestelde vragen en
antwoorden. Ook kunt u hier, nadat u als deelnemer bent
aangemeld, inloggen en uw persoonlijke gegevens aanpassen.
Zoals het wijzigen van uw adresgegevens of aangeven dat u
op bepaalde tijden niet beschikbaar bent voor acties, omdat
u bijvoorbeeld op vakantie bent of ’s nachts niet gebeld wilt
worden. Voor meer informatie over Burgernet kunt u ook
contact opnemen met uw gemeente of het landelijke
Programmabureau Burgernet: informatie@burgernet.nl

Bestuur VBP Sijsjesberg
Dirk Kuin – Voorzitter
Monique van der Voort – Secretaris
Frank Bakker – Penningmeester
Lucie van Cranenburgh – Bestuurslid
Joke Smit – Bestuurslid
Jan van de Wardt – Bestuurslid
www.buurtpreventiesijsjesberg.nl
Reacties:
info@buurtpreventiesijsjesberg.nl

de penningmeester

Zoals op de jaarvergadering van afgelopen mei al bleek, is de
financiële situatie van onze vereniging gezond. Dit betekent
dat we ruim voldoende middelen hebben om de komende
tijd alle geplande activiteiten en kosten te kunnen betalen.
Zo willen wij o.a. de communicatie naar u, onze internetsite
en de ledenadministratie gaan verbeteren. Naast de plannen
van het bestuur, is er ook ruimte om mogelijke initiatieven
vanuit de buurt zelf (die betrekking hebben op veiligheid) te
ondersteunen en/of uit te voeren. Mocht u ideeën hierover
hebben, dan horen wij dat graag van u. Met een belletje of
mailtje naar info@buurtpreventiesijsjesberg.nl neemt u dan
de 1e stap. De contributie voor 2013 is van de meesten van
u ontvangen. Mocht u een van de leden zijn, waarvan de
bijdrage nog niet is overgemaakt, dan kan dat alsnog op rek.
nr. 1523.66.466 t.n.v. Vereniging Buurtpreventie
Sijsjesberg. Vermeld u s.v.p. wel uw adres en het jaar 2013.
Bedankt en een mooie zomer toegewenst!
Frank Bakker, Penningmeester

Initiatief in de buurt: SiS
Samen in Sijsjesberg
Buurtbewoners Lucie van Cranenburgh, Ruth Nieman,
Jan-Willem Reineke en Annemieke Visscher hebben het
initiatief genomen om de groep ‘SiS’ op te richten. SiS staat
voor Samen in Sijsjesberg. Doelstelling van de groep is:
‘Vergroten van de sociale cohesie; bewoners van de buurt
Sijsjesberg leren elkaar kennen en kunnen zo nodig een
helpende hand bieden op verschillende vlakken’.
Op 14 juni heeft een bijeenkomst plaatsgevonden in De
Engel. Hierbij waren ca. 20 buurtbewoners aanwezig die
positief waren over dit initiatief. Vraag is nu: hoe gaan we
verder. Heeft u ideeën en wilt u meedoen, stuur een e-mail
naar: Lucie van Cranenburgh: luvacr@zonnet.nl

Zaterdag 21 september Zomerborrel voor ALLE buurtbewoners !!
Zaterdagmiddag 21 september van 17.00 – 19.00 uur,
organiseren wij weer de jaarlijkse zomerborrel voor alle
inwoners van de wijk Sijsjesberg. U kunt genieten van onze
jaarlijkse burendag, die gehouden zal worden in de tuin van De
Engel. Wij hopen wederom op een geanimeerde samenkomst
waarmee de saamhorigheid en de onderlinge contacten tussen
bewoners in onze wijk bevorderd worden.
Alle bewoners van de wijk Sijsjesberg zijn van harte welkom.
Het buurtfeest wordt georganiseerd door de feestcommissie:
Odylle Brockhoff, Joke Smit, Hugo Varekamp
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U kunt zich opgeven (kinderen tot 16 jaar gratis) door € 10,00 p.p. te storten op:
Rekeningnummer 15.23.66.466 t.n.v. BPV Sijsjesberg, Huizen onder vermelding van ‘Buurtborrel’.
Wist u dat, ……..

Contacten met de gemeentepolitie

v Jan van Muiswinkel zich aangemeld heeft voor de
kascommissie;
v Het bestuur overweegt het aanschaffen van
veiligheidspoppen, stickers voor op de kliko en meer
artikelen die de veiligheid in de buurt kunnen
bevorderen;
v De website www.buurtpreventiesijsjesberg.nl wordt
vernieuwd;
v Totaal 28 leden aanwezig waren op de ALV;
v De Kascommissie het financiële verslag over 2012 heeft
goedgekeurd;
v De leden het gevoerde bestuur hebben goedgekeurd;
v De leden geen contributie verlaging wensten en dat deze
gehandhaafd blijft op 15 euro;
v Bianca IJdens-Vreeling van Gemeente Huizen ons wees op
het belang van een BPV;
v Onze wijkagent Anco Driessen de aandachtsgebieden en
werkwijze van het inbrekersgilde toelichtte.

Graag verwijzen wij u naar de volgende nuttige
websites:
www.veilighuizen.nl en www.123inbraakcheck.nl
Onze huidige wijkagent Anco Driessen is te
bereiken via Anco.Driessen@gooi.politie.nl of via
het landelijke telefoonnummer: 0900-8844

Nuttige adressen
· Alarm politie/brandweer/ambulance
· Politie: wijkagent dhr. A. Driessen
Anco.Driessen@gooi.politie.nl
· Politie Anoniem
· Huisartsenpost Gooi en Vechtstreek
· Dierenambulance Gooi en Vechtstreek
· Gemeente Huizen receptie
· Wijkopzichter Groen (plantsoenen en
zwerfafval): dhr. R. Smits
· Wijkopzichter Grijs (wegen, riolering):
dhr. H. van der Hulst

112
0900 - 8844

Bel 1-1-2 daar vang je inbrekers mee !
Nuttige preventietips voor de zomer

ü Voorzie uw woning van hang- en sluitwerk volgens het
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0800 - 7000
0900 - 9359
035 - 6830300
035 - 5281911

ü
ü

035 - 5281623

ü

ü

035 - 5281532

Agenda VBP Sijsjesberg 2013
- Periodiek - overleg met Politie Gooi & Vechtstreek
- 21 september - zomerborrel VBP Sijsjesberg 2013

ü
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Politiekeurmerk Veilig Wonen. Het is bewezen dat dit de
kans op inbraak verkleint;
Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten;
Zet ladders, vuilcontainers en andere dingen waar op
geklommen
kan
worden,
weg.
Laat
geen
schuren/tuinhuisjes openstaan waar ladders of gereedschap
voor het grijpen ligt waarmee ingebroken kan worden.
Bij afwezigheid: laat uw woning er ‘bewoond’ uitzien;
Informeer uw buren als u er niet bent;
Meld uw afwezigheid nooit op ‘sociale media’;
Laat de brievenbus regelmatig legen en laat de post
neerleggen op plaatsen waar deze van buitenaf niet
zichtbaar is. Vraag de buren een oogje in het zeil te houden
en laat de buren weten waar u te bereiken bent.
Laat iemand het gras maaien als u langdurig weg bent;
Zorg voor goede verlichting rondom uw woning en laat
verlichting en eventueel radio / muziek / televisie aan.
Gebruik timers, zodat lampen niet constant branden;
Houd sleutelbossen, portefeuilles, navigatiesystemen etc. uit
het zicht, ook in uw auto;
Kopieer uw persoonlijke computerbestanden naar een USB
stick of externe harde schijf en berg deze ergens anders op,
zodat bij diefstal van uw computer u niet al uw bestanden
kwijt bent.
Registreer uw belangrijke goederen met bijv. het
serienummer, of maak foto’s van waardevolle bezittingen
(sieraden, kunst, etc.);
Laat bij afwezigheid, zo mogelijk, een auto op de oprit
staan;
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